
O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójta Gminy Krośnice  

z dnia 14 listopada 2013 r. 

 
 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 

komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie  obwodowej komisji właściwej dla 

głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych w referendum zarządzonym na dzień 15 grudnia 2013 r. 
 

Na podstawie art. 16 §1  oraz art. 61a  §1 i 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, 

poz. 112 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 2  ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 706) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obwodowej komisji do spraw referendum właściwej dla celów 

głosowania korespondencyjnego w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Krośnice przed upływem 

kadencji zarządzonym na dzień 15 grudnia 2013 r. 
 

 

 
UWAGA 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 01.12.2013 r. do Urzędu Gminy. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz osoba, która 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 05.12.2013 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o 

sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 

 

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować 

korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego przez osobę niepełnosprawną powinien być zgłoszony do 

Wójta Gminy  do dnia 24.11.2013r. 

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za 

pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 

Braille’a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a przez osobę 

niepełnosprawną winien być zgłoszony do Wójta Gminy w terminie do dnia  01.12.2013 r. 

 

Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się Obwodową Komisję ds. Referendum Nr 1 w Krośnicach. 

Lokale wyborcze  będą otwarte w dniu 15 grudnia  2013 r.  w godzinach od 7:00 do 21:00. 
 

  

Wójt Gminy Krośnice 

 

/-/ Mirosław Drobina  

                                                                                                    
   

 

Numer obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji ds. referendum 

1 
Brzostowo, Brzostówko, Krośnice, Police, 

Żeleźniki 

Centrum Edukacyjno Turystyczno Sportowe w Krośnicach, ul. Sanatoryjna 19  

(lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

oraz do głosowania korespondencyjnego) 

2 
Bukowice, Lędzina, Krzyszków, Łazy Małe, 

Łazy Poręba, Łazy Wielkie, Pierstnica, Pierstnica 

Mała 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowicach,  

ul. Wrocławska 43 

3 
Czeszyce, Grabownica, Kotlarka, Kuźnica 

Czeszycka, Luboradów, Stara Huta, Suliradzice 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Kuźnica Czeszycka 1 

(lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) 

4 
Czarnogoździce, Dziewiętlin, Dąbrowa, 

Świebodów, Wąbnice, Wierzchowice 

Świetlica wiejska w Wierzchowicach,  

ul. Kościelna 3a 

5 Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach 
Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach,  

ul. Kwiatowa 9 


